PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W MAJDANIE NEPRYSKIM NA ROK SZKOLNY 2021/22

OPIEKUN KOŁA Joanna Wakoń
ZASTĘPCA Beata Harasiuk
Diana Pakuła
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być
praktykowane odnośnie każdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego przekonania,
wyznanie itp.
Cele szczegółowe:
• Praca w Szkolnym Kole Caritas:
Uczy:
- miłości bliźniego;
- tolerancji i zrozumienia;
- wspólnej zespołowej pracy;
- poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
- wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
- podejmowania własnych inicjatyw;
- budowania właściwej hierarchii wartości;
- szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości
bliźniego;
Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
Wzmacnia pożądane społecznie postawy;
Obszary działania:
• środowisko szkolne - a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia
materialnego lub duchowego,
• środowisko lokalne - a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
• parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas w
podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.
Treści przewidziane do realizacji w ramach Szkolnego Koła Caritas
Wyszczególnione cele nawzajem się przenikają i dlatego treści programu zostały podzielone
ze względu na obszar działania koła:
1. na terenie szkoły
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2. w środowisku lokalnym
3. w akcjach ogólnopolskich
Działalność Koła na terenie szkoły
ZADANIA
Spotkania formacyjnoorganizacyjne członków i
opiekunów koła.

TREŚCI
Planowanie pracy
Dzielenie się doświadczeniami.
Pozyskanie nowych członków
spośród uczniów kl. IV

Systematyczne zebrania.

Cała grupa (lub w pilnych sprawach
osoby zaangażowane)
Pamięć o chorych i cierpiących
Odwiedziny, pomoc, zbiórka
Przygotowanie akcji na rzecz
hospicjum Santa Galla
Praca na rzecz hospicjum

Dzień Papieski
Pamiętamy..

Cały rok
Cały rok

Zbiórka pieniędzy. Rozdzielenie
zadań przy akcji pomocy dla
hospicjum
Organizowanie zbiórek, zbiórka
nakrętek, ścisła współpraca

Listopad

Przygotowanie gazetki ściennej
z okazji Dnia Papieskiego
Sprzątanie cmentarza parafialnego
z okazji Dnia Wszystkich Świętych.

Październik

Kwesta na cmentarzu

Udział w kweście na cmentarzu,
zbiórka pieniędzy na odnowienie
pomników
Spotkania z przedstawicielami
Planowane działania Caritas
Caritas diecezji Zamojskoi ewentualne włączenie się we
Lubaczowskiej
współpracę
Obchody dnia wolontariusza
Gazetka tematyczna, spotkanie
wolontariuszy.
Życzenia świąteczne
-Przygotowywanie kartek
i paczki dla osób samotnych.
świątecznych
-Zdobywanie środków finansowych
na upominki
Akcja „Kto ubogim da, ten u Zbiórka darów w postaci zabawek,
Boga ma”
słodyczy i przyborów szkolnych dla
dzieci z domu dziecka
Jasełka Bożonarodzeniowe
Przedstawienie przygotowane dla
osób samotnych, domów opiekikwesta pieniężna na rzecz chorych
i potrzebujących.
Kiermasz świąteczny dla
rodziców

TERMIN
raz w miesiącu
Wrzesień

Przygotowanie palm wielkanocnych,
kart i ozdób świątecznych

Cały rok

Październik
listopad

Na bieżąco

Grudzień
Święta Bożego
Narodzenia i
Wielkanoc
Grudzień

Styczeń

Marzec- kwiecień
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Wielkopostna jałmużna

„Młodzi pielgrzymi”
Prowadzenie gazetki
tematycznej
Festyn dla dzieci- „Pola
nadziei” w hospicjum
Bawimy się wesoło i
przyjemnie
Podsumowanie

Współpraca z organizacjami
szkolnymi na polu pomocy
innym.
Podziękowanie za roczną pracę

Udział w Akcji „Skarbonka
Wielkopostna”- promocja na forum
klasy, szkoły, rodziny, parafii.
Wycieczki lub pielgrzymki dla
członków SKC
Informowanie o pracy szkolnego
koła Caritas
Wyjazd do hospicjum w Łabuniach,
podsumowanie akcji „Pola nadziei”
Ognisko dla członków Szkolnego
Koła Caritas
Podsumowanie całorocznej pracy
koła, wyróżnienie członków tej
organizacji, rozdanie drobnych
pamiątkowych upominków
i dyplomów.
Pomoc inny wg potrzeb.

Przygotowanie i wręczenie
podziękowań za wzorową pracę
wolontariusza uczniom klasy VIII

Włączenie się Koła w akcje ogólnopolskie
ZADANIA
Sprzedaż świec „Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom”
Sprzedaż świec wielkanocnych
Wielkanocnego Dzieła Pomocy
Dzieciom
Tak, pomagam

Marzec

Wg możliwości
Na bieżąco
Czerwiec

Czerwiec
Czerwiec

Cały rok.

czerwiec

TREŚCI

TERMIN

Sprzedaż świec na terenie szkoły

Listopad - grudzień

Sprzedaż świec na terenie szkoły

Czas przed Wielkanocą

Udział w akcji zbiórki żywności.

Grudzień/kwiecień

Formy działalności SKC:
• spotkania, zjazdy, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.;
• nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, itp.;
• imprezy religijno-charytatywne, poetyckie, muzyczne, akademie, wieczornice,
przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.;
• imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;
• wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika itp.;
• udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas;
• włączanie się w prace placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych
oraz podejmowanie posługi wobec potrzebujących pozostających w domach;
• prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas.
• pogłębienie znajomości ewangelicznego orędzia miłosierdzia i apostolstwo
miłosierdzia;
• niesienie pomocy potrzebującym pozostającym w domu;
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•
•
•
•

rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu,
sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
współpraca z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi,
samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami
współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas,
włączanie się w akcje charytatywne Caritas (np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia).

Przewidywane osiągnięcia i umiejętności:
• zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz
podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia,
• pogłębianie wartości chrześcijańskich, rozwoju i kształtowania człowieka w duchu
miłosierdzia,
• kształtowanie i formułowanie przyszłej kadry wolontariuszy, doskonale znających
problematykę dobroczynności,
• ukształtowanie człowieka o silnej odpowiedzialności za drugą osobę, który w
przyszłości może sam animować charytatywne przedsięwzięcia Kościoła,
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